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Szef BBN dla dla "DGP": Powstanie Dowództwo Sił Połączonych

Docelowo ma powstać dowództwo sił połączonych, które zastąpi dowództwa generalne i
operacyjne - mówi w wywiadzie dla "Dziennika Gazety Prawnej" szef Biura Bezpieczeństwa
Narodowego Paweł Soloch.

Szef BBN został m.in. zapytany o relację pomiędzy szefem sztabu a ministrem obrony narodowej, które - według
gazety - są "co najmniej napięte". "Narracja o napięciach między szefem sztabu a ministrem obrony funkcjonuje z
pewnością w sferze medialnej. Ale proszę zauważyć, że minister Mariusz Błaszczak oraz gen. Rajmund
Andrzejczak współpracują już ze sobą dwa lata. W tym czasie przeprowadziliśmy wiele przedsięwzięć, siły zbrojne
funkcjonują i realizują swoją misję. Do tego rola szefa sztabu została przecież w ostatnich latach wzmocniona" -
odpowiedział P. Soloch.

Po stwierdzeniu szefa BBN, że pozycja szefa sztabu została w ostatnich latach wzmocniona dziennik zapytał,
czemu dowódca generalny ma tyle samo gwiazdek co szef sztabu. "Zgodziliśmy się z MON, że zakres
sprawowanej odpowiedzialności przez dowódcę generalnego, a także skala podporządkowanych mu sił zbrojnych
i przez to także kontekst sojuszniczy, predestynują go do noszenia czwartej gwiazdki. Do tego docelowo ma
powstać dowództwo sił połączonych, które zastąpi dowództwa generalne i operacyjne. Czwarta gwiazdka dla
dowódcy generalnego to efekt przejściowy do momentu, gdy dokończymy reformę Systemu Kierowania i
Dowodzenia (SKiD). Ale oczywiście +pierwszym żołnierzem+ oraz kandydatem na naczelnego dowódcę w czasie
wojny jest szef sztabu" - zaznaczył szef BBN.

"Założenie było takie, że system (SKiD) będziemy ewaluować po trzech latach. Nowy system dowodzenia wszedł
w życie dopiero w 2018 r. Więc w tym roku spodziewałbym się kierunkowych rekomendacji oraz realnego
przekształcania Sztabu Generalnego ze struktury doradczej, w strukturę także dowódczą. Co jest chociażby
związane z przeprowadzeniem licznych ćwiczeń, w których mogliśmy zobaczyć, jak funkcjonują obecne struktury.
W Biurze Bezpieczeństwa Narodowego zależy nam na przeprowadzeniu drugiego etapu reformy, tak jak
uzgodniliśmy z MON w 2018 r. Jeżeli chodzi o SKiD, to szybkie i radykalne zmiany nie służą Siłom Zbrojnym.
Krytycznie oceniam rewolucyjną reformę w systemie dowodzenia przeprowadzoną przez koalicję PO-PSL
dokładnie w momencie wybuchu wojny na Ukrainie w 2014 r., co zdezorganizowało system na wiele miesięcy" -
powiedział P. Soloch.

Szef BBN został również zapytany o sytuację w Marynarce Wojennej. "Jeżeli chodzi o marynarkę wojenną, to
oczywiście pan prezydent nie jest zadowolony z tempa jej rozwoju. Z drugiej strony w ostatnich kilku latach
wprowadzono do służby więcej nowych okrętów niż przez ostatnie dwie dekady. Resort obrony podjął też
działania dotyczące zakupu okrętów podwodnych" - ocenił.

Dodał, że według niego żaden prezydent nie zaangażował się tak we wspieranie Marynarki Wojennej, jak robi to
Andrzej Duda.

Na pytanie co konkretnie z tego "zaangażowania we wspieranie" prezydenta wynikło, odpowiedział że powstało



kilka koncepcji jej rozwoju "W ostatnich latach rola marynarki jest zauważana chociażby w kontekście
zapewnienia bezpieczeństwa dostaw surowców energetycznych czy też zabezpieczenia wsparcia sojuszniczego w
sytuacji konfliktu na wschodniej flance Sojusz Północnoatlantyckiego. Proszę być pewnym, że to zaprocentuje.
Jako BBN lobbujemy za konkretnymi rozwiązaniami dotyczącymi np. finansowania marynarki" - podkreślił.

Z kolei na pytanie jaka jest agenda prezydenta Andrzeja Dudy w obszarze bezpieczeństwa w 2021 roku wskazał,
że "punktem wyjścia jest Strategia Bezpieczeństwa Narodowego podpisana przez prezydenta RP w maju zeszłego
roku". "W wymiarze międzynarodowym, obok relacji z NATO oraz głównym sojusznikiem, jakim są USA, będziemy
się skupiać na formatach regionalnych: B9, czyli współpracy z państwami wschodniej flanki Sojuszu, a także na
współpracy w regionie Morza Bałtyckiego" - odpowiedział.

"Ważnym tematem pozostaje reaktywacja Trójkąta Weimarskiego oraz nowe otwarcie w relacjach
transatlantyckich. W samej strategii pisaliśmy też o systemie obrony cywilnej kraju, przeprowadzaniu ćwiczeń
systemu obronnego, wspomnianym dokończeniu reformy systemu dowodzenia, ale i potrzebie przyjęcia ustawy o
zarządzanie bezpieczeństwem narodowym" - dodał.
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